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Reguleringsplan for Rødsmoen øvingsområde 

Reguleringsbestemmelser 

 

Arealplan-ID: 20180100 

Dato for kommunestyrets vedtak: 14.09.2022 

 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plank-

artet er avgrenset med reguleringsplangrense. 

 

1 PLANFORMÅL 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-5 er området regulert til følgende formål: 

 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, NR 1) 

- Steinbrudd og massetak 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, NR 2) 

- Privat veg 

- Offentlig veg 

 

Område for Forsvaret (PBL § 12-5, NR 4) 

- Skytefelt og øvingsområde 

 

Landbruks-, natur- og friluftsformål (PBL § 12-5, NR 5) 

- Landbruksformål 

- Landbruks-, natur- og friluftsområde, med vekt på vern av kulturminne eller kulturmiljø 

- Landbruks-, natur- og friluftsområde i kombinasjon med sikkerhetssone for Forsvarets skytebaner 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, NR 6) 

- Naturområde i sjø og vassdrag (Rena elv og Løpsjøen) 

- Bruk og vern av sjø og vassdrag kombinert med krysningspunkt 

 

2 FORMÅLET MED PLANEN 

Planen skal legge til rette for Forsvarets bruk av planområdet til øvingsformål i et langsiktig perspektiv. Planen skal 

også legge til rette for å ivareta miljøhensyn, natur- og kulturminneinteresser og sikkerhet. 

 

Åmot kommune 
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3 STEINBRUDD OG MASSETAK (SB) 

3.1 Generelt 

I området kan det tas ut masse innenfor en ramme på 500 000 m3, samt bearbeides og foredles masser. Uttak kan 

skje ned til kote 374. Området skal drives og settes i stand i henhold til driftsplan godkjent av Direktoratet for mine-

ralforvaltning og i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter 

loven. 

 

Området skal sikres med gjerde. Innenfor formålsgrensen er det tillatt med oppføring av bygninger som er tilknyttet 

driften av uttaket. 

 

3.2 Istandsetting 

Uttaket skal istandsettes fortløpende. Ved avsluttet uttak skal området være satt i stand i samsvar med godkjent 

driftsplan. 

 

3.3 Miljø 

Virksomhet ved masseuttaket skal ligge innenfor støygrenser i støyretningslinje T-1442. Sprengningsaktivitet skal 

varsles. 

 

I forbindelse med utarbeidelse av driftsplan skal det gjennomføres radonmålinger i uttaket. Plan for håndtering av 

avrenning og overvann skal sikres i driftsplan for uttaket. 

 

3.4 Driftstider 

Sprengning kan foregå mandag til fredag mellom kl. 07:00 og 16:00. 

 

Øvrig anleggsvirksomhet skal foregå: 

 mandag til fredag mellom kl. 07:00 og 19:00 

 lørdag mellom kl. 07:00 og 18:00, unntaket er juli og august, hvor virksomhet ikke tillates 

 

Ved akutte behov kan anleggsdrift skje utenom fastsatt driftsperiode. Henting av foredlet masse tillates utenom an-

gitte driftstider. 

 

 

4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

4.1 Offentlig veg (o_V1) 

Byggeplaner for tiltak som berører offentlig veg skal godkjennes av vegmyndighetene. 

4.2 Privat veg (p_V3-4) 

All motorferdsel må rette seg etter skilting og anvisninger, og kan til enhver tid reguleres av Forsvaret av hensyn til 

sikkerhet. 

4.3 Privat veg (p_V2 og p_V5) 

Vegen er felles for tilgrensende og tilliggende eiendommer, og rettighetshavere, herunder Forsvaret. 
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5 OMRÅDE FOR FORSVARET 

5.1 Fellesbestemmelser 

Innenfor Område Forsvaret tillates alle typer militær trening og utdanning som tilfredsstiller Forsvarets sikkerhetsbe-

stemmelser og som gjennomføres innenfor rammen av planer og tillatelser. 

5.1.1 Bygg, anlegg, master og andre konstruksjoner 

Innenfor Område for Forsvaret tillates det oppført de bygninger, anlegg, målarrangementer, mv. som er nødvendige 

for drift av øvingsområdet og Forsvarets øvingsvirksomhet. 

 

Bygninger og tilhørende anlegg, som parkeringsplasser, skal ha utforming og plassering som sikrer god landskapstil-

pasning. Master som er nødvendige for Forsvaret, skal så langt mulig plasseres i tilknytning til andre anlegg og ikke i 

feltets ytterkanter. Forholdet til sikkerhet, bruk av luftrom, visuell fjernvirkning, mv., skal vurderes særskilt ved etab-

lering av master og høye konstruksjoner. 

5.1.2 Kjøretraseer, plasser, veger og løyper/trasèer for idrett 

Innenfor Område for Forsvaret tillates etablert kjøretraseer, plasser, veger for kjøretøyer og løyper/traseer for idrett. 

 

Veger og kjøretrasèer skal fortrinnsvis etableres på tørrbakke. Ved bygging av ny veg skal sideterrenget formes med 

naturlig tilslutning til eksisterende terreng. Ferdsel på veger kan til enhver tid reguleres av Forsvaret med grunnlag i 

sikkerhetsmessige forhold. Oppføring av bommer er tillatt. 

5.1.3 Kabler og høyspentlinjer 

Framføring av nye kabler for øvingsfeltet skal fortrinnsvis skje langs veg/kjøretrasé. 

5.1.4 Skilting, merking, inngjerding og siktlinjer 

Nødvendig skilting er tillatt. Skilt, merking, mv., skal ha en enhetlig utforming. Det tillates inngjerding av områder 

der det er nødvendig av hensyn til sikkerhet. 

 

Rydding av nødvendige siktlinjer tillates for å tilfredsstille øvingsbehov og sikkerhet. Det tillates hogging av gater for 

avgrensning av feltets yttergrense. 

5.1.5 Kulturminner  

Dersom det blir gjort funn av kulturminner som ikke er registrert, skal virksomheten straks stanses i den grad virk-

somheten berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 m, jf kulturminneloven §§ 3 og 8. Melding skal straks 

sendes kulturvernmyndighetene. 

5.1.6 Brann- og ulykkesberedskap  

Det tillates etablert et mindre antall branndammer, branngater og annen infrastruktur for beredskap. Etableringen 

skal om mulig samlokaliseres med andre anlegg. Vedlikehold og sikringstiltak av branndammene tillates. 
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5.1.7 Virksomhetsbegrensning 

På Rødsmoen skal det være virksomhetsfritt i: 

 

 påsken 

 julen 

 øvrige offentlige høytidsdager og bevegelige helligdager 

 

På natt (kl. 23:00 – 07:00) tillates ikke skyting med stridsvogn eller bruk av sprengningsfeltet. 

 

Når spesielle behov tilsier det kan avdelinger gjennomføre ikke-forurensende feltmessig aktivitet i virksomhetsfrie 

perioder. Vedlikehold og videreutvikling av feltet er tillatt i virksomhetsfrie perioder. 

 

I gitte beredskapssituasjoner, eller når beredskapslovgivningen trer inn, vil bestemmelsene om virksomhetsfrie perio-

der kunne settes til side. 

5.1.8 Forhold til kommuneplanens arealdel 

Hensynssoner for naturrisiko med tilhørende bestemmelser i kommuneplanens arealdel skal supplere reguleringspla-

nen, der det ikke er motstrid eller på tema hvor reguleringsplanen er taus. 

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø med tilhørende bestemmelser og retningslinjer, skal supplere re-

guleringsplanen vedrørende pilegrimsleden, der det ikke er motstrid eller på tema hvor reguleringsplanen er taus. 

 

5.2 Spesielle bestemmelser 

5.2.1 Skytebaner – øvingsområde (M1) 

Innenfor området tillates skytebaner for skarpskyting. 

5.2.2 Øvingsområde og manøverområde (M2) 

Område for manøvrering med lette og tunge kjøretøyer. Manøvrering kan foregå utenom etablerte veger eller trasèer. 

 

Etablering av skytebaner for skarpskyting tillates ikke. 

5.2.3 Område for strid i bebyggelse (M3) 

Innenfor området tillates oppført inntil 60 enkeltbygg til Forsvarets trening i tilknytning til bebyggelse og infrastruk-

tur, herunder skarpskyting i tilknytning til bygg. 

 

Maksimal høyde på bygg skal ligge innenfor 15 meter. 

5.2.4 Øvingsområde og BT-bane (M4) 

Område for manøvrering med lette og tunge kjøretøyer. All manøvrering skal foregå på etablerte veger eller trasèer. 

 

Etablering av skytebaner for skarpskyting tillates ikke. 
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5.2.5 Øvingsområde for nærøving (M5) 

Område for manøvrering med lette og tunge kjøretøyer, og trening og utdanning i nærøvingselementer. All manøvre-

ring skal foregå på etablerte veger eller trasèer. 

 

Etablering av skytebaner for skarpskyting tillates. 

5.2.6 Område for Broskole (M6) 

Område for trening på vann og vassdrag. Bygg tillates oppført innenfor et fotavtrykk på maksimalt 5 000 m2. Utelag-

ring av utstyr, containere, mv., skal ikke medregnes i utnyttelsen. Tillatt høyde på bygg er 9 m.  

 

I overgangen til Løpsjøen tillates etablert slipp, brygge, mv. langs vannkant. Tillatelse etter Vannressursloven skal 

foreligge før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak som har berøring med vassdraget. 

5.2.7 Område for oversetting over vassdrag (M7) 

Område for trening på momenter innen oversetting over vassdrag. All manøvrering med kjøretøyer skal foregå på 

etablerte veger eller trasèer. Etter særskilt avtale med vegmyndighetene kan Fv 607 stenges under øvelser som gjør 

det nødvendig å krysse fylkesvegen med kjøretøyer. 

 

Innenfor området tillates ikke nye inngrep, eller etablering av målområder og målarrangementer.  

 

Vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur er tillatt, herunder utbedring og forsterkning av elvebredd 

og kantsone. 

 

Virksomhetsbegrensninger for Forsvarets aktivitet innen oversetting over vassdrag følger av pkt. 7.2. 

5.2.8 Øvings- og manøverområde i kombinasjon med masseuttak (M8) 

Område for manøvrering med lette og tunge kjøretøyer. 

 

Som ledd i Forsvarets behov for trening og utdanning på ingeniør- og entreprenørmomenter tillates gravearbeider, 

og knusing og transport av masser. Det tillates uttak av masser på inntil 400 000 m3. Nedre nivå for uttaket er kote 

250. Etter avslutning av uttaket skal skråninger være istandsatt med maksimal helning på 1:2. All masse skal dispone-

res innenfor Forsvarets øvingsområder i Åmot. 

 

Uttak og behandling av masser, og istandsetting av uttaksområder, skal skje i henhold til driftsplan godkjent av Di-

rektoratet for mineralforvaltning og i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår 

i tillatelser etter loven. 

 

Uttaket skal sikres fortløpende. Virksomhet ved massetakene skal ligge innfor støygrensene i støyretningslinje T-

1442. I forbindelse med utarbeidelsen av driftsplan skal det gjennomføres radonmålinger i uttaket. Plan for håndte-

ring av avrenning og overvann skal sikres i driftsplan. 

 

Knusing av masser tillates i perioden mandag til fredag kl 07:00 til 19:00. Sprengning er ikke tillatt. 

 

5.2.9 Base- og logistikkområde (M9) 

Område for trening og utdanning innen lager, logistikk, forsyning og vakt/sikring, og manøvrering med kjøretøyer. I 

forbindelse med øvelser tillates feltmessig forlegning. 

 

Tiltak for sikring av hele eller deler av området er tillatt. Etablering av infiltrasjonsanlegg for avløp tillates. 
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6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER 

6.1 Landbruk (L) 

Innenfor områder regulert til landbruk tillates kun tiltak i tilknytning til stedbunden næring. For utforming av tiltak 
mm., gjelder bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 
 

6.2 Vern av kulturminner, og natur- og friluftsinteresser (LNF_K) 

Område for ivaretagelse av automatisk fredede kulturminner, naturverdier og hensynet til friluftsliv og idrett. 

 

Nye inngrep i grunnen eller etablering av målområder og målarrangementer, tillates ikke. Bruk av motorkjøretøyer er 

ikke tillatt, unntatt for vedlikehold og preparering av eksisterende løyper. Overnatting eller teltslagning, eller militære 

øvelser og bruk av løsammunisjon, tillates ikke. 

 

Ferdsel til fots er tillatt så lenge dette gjennomføres uten å skade verneinteressene. Vedlikehold av eksisterende infra-

struktur og merking av området er tillatt. Oppføring av bom på veg eller kjøretrasè er tillatt. 

 

Tiltak for å hindre motorferdsel, samt skogskjøtsel og fjerning av vegetasjon, skal skje etter samråd med plan- og 

kulturminnemyndighetene, og skal fremme formålet med hensynssonen. 

 

Eiendommene gnr. 34/47 og 34/52 har vegrett på adkomstveg fra Rødsvegen. 

 

6.3 Landbruk kombinert med formål Forsvaret (LNF/M) 

Området er aktiv sikkerhetssone for Forsvaret under skarpskyting fra enkelte skytebaner innenfor område M1. 

 

 

7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

7.1 Løpsjøen (SV 1) 

Området kan nyttes til Forsvarets virksomhet i vann, herunder bruk av motorfartøyer. Skyting eller sprengning er 

ikke tillatt. Foruten ved p_V5 (Løpsjøen østside) er ilandstigning på østsiden av området ikke tillatt. 

 

Militær øvingsaktivitet er ikke tillatt i høytider eller på bevegelige helligdager. Tilsvarende gjelder hvert år for juli må-

ned. 

 

7.2 Rena elv (SV 2) 

Området kan nyttes til Forsvarets virksomhet i vann, herunder bruk av motorfartøyer. Skyting eller sprengning er 

ikke tillatt. Foruten innenfor M7 er ilandstigning på østsiden av området ikke tillatt. 

 

Militær øvingsaktivitet tillates inntil 37 dager pr. år, herunder inntil 2 helgedager. 

 

Militær øvingsaktivitet er ikke tillatt i høytider eller på bevegelige helligdager. Tilsvarende gjelder hvert år for første 

uke i fiskesesongen og perioden f.o.m. siste uke i juni t.o.m. første uke i august. 
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7.3 Vassdragsformål i kombinasjon med Forsvaret (V/M) 

Innenfor angitte korridorer tillates etablering av OVAS-trasè for Forsvarets manøvrering med kjøretøyer over vass-

drag. 

 

Trasèene kan ha maksimal stigning på 1:10, maksimalt sidefall på 1:4 og maksimal kjørebanebredde på inntil 8m. 

Trasèene skal ligge stabilt og under vannstanden i Rena elv. Utbedring og forsterkning av elvebredd er tillatt. Tillatel-

se etter Vannressursloven skal foreligge før det kan gis igangsettingstillatelse. 

 

Bruksbegrensninger for Forsvaret følger av pkt. 7.2. 

 

 

8 HENSYNSSONER 

8.1 Nedslagsfelt drikkevann (H110_1) 

Aktivitet som kan medføre fare for forurensning i grunnen er ikke tillatt. Inngjerding eller andre tiltak for å sikre mot 

forurensning tillates. 

 

8.2 Byggegrense (H130) 

Byggegrense mot Fv. 237 med byggeforbud. 

 

8.3 Faresone skytebaner (H360) 

Faresone etablerte skytebaner. Deler av området er aktiv faresone under skarpskyting. 

 

8.4 Faresone høyspenningsanlegg (H370) 

Høyspentlinje og nettstasjon. Tiltak innenfor faresonen skal godkjennes av linjeeier. 

 

8.5 Faresone militær virksomhet (H380) 

Ferdsel for ikke autorisert personell er forbudt når det pågår militær virksomhet. 

  

8.6 Faresone kraftverkinntak (H390) 

Ferdsel for ikke autorisert personell er forbudt. 

 

8.7 Landskapshensyn (H550) 

Innenfor hensynssonene tillates ikke nye inngrep i grunnen, herunder graving av stillinger, eller etablering av målom-

råder og målarrangementer. 

 

Bruk av kjøretøyer er ikke tillatt. Overnatting eller teltslagning tillates ikke. 

 

Militær trening og utdanning til fots, herunder Forsvarets feltøvelser og bruk av løsammunisjon for håndvåpen, er 

tillatt. Vedlikehold av eksisterende infrastruktur og merking av hensynssonene er tillatt. 

 

Skogskjøtsel skal foregå etter samråd med natur- og kulturminnefaglige ressurspersoner, og skal fremme formålet 

med hensynssonen. 
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8.8 Bevaring naturmiljø (H560_1) 

Områdene har viktige naturverdier og kulturminner som er automatisk fredet med hjemmel i Kulturminneloven. 

 

Innenfor hensynssonene tillates ikke nye inngrep i grunnen, eller etablering av målområder og målarrangementer. 

 

Bruk av kjøretøyer er ikke tillatt. Overnatting eller teltslagning tillates ikke. 

 

Militær trening og utdanning til fots er tillatt så lenge dette gjennomføres uten å skade verneinteressene. Vedlikehold 

av eksisterende infrastruktur og merking av hensynssonene er tillatt. 

 

Skogskjøtsel skal foregå etter samråd med natur- og kulturminnefaglige ressurspersoner, og skal fremme formålet 

med hensynssonen. 

 

8.9 Bevaring naturmiljø – vassdrag (H560_2) 

Innenfor hensynssonene tillates ikke nye inngrep i grunnen, eller etablering av målområder og målarrangementer. 

Eksisterende vegetasjon skal bevares. Dette gjelder ikke ved behov for rydding av siktsoner, kryssing av vassdraget 

eller tiltak for flom- og brannberedskap. 

 

Bruk av kjøretøyer er ikke tillatt, med unntak av manøvrering på allerede etablerte veger og trasèer. Overnatting eller 

teltslagning tillates ikke. 

 

Ferdsel til fots, herunder militær trening og utdanning, er tillatt så lenge dette gjennomføres uten å skade verneinter-

essene. Vedlikehold av eksisterende infrastruktur og merking av hensynssonene er tillatt. 

 

Kryssing av vassdrag med kjøretøyer skal skje på faste steder innenfor en øvre ramme på 25 krysningspunkter. Krys-

ningspunktene kan ha en bredde på opptil èn kjøretøybredde. Ved kryssing skal det etableres stabile kanter, og virk-

somheten skal ikke påvirke vannstand eller vandringsmuligheter for fisk. Nye kryssingspunkter skal legges 900 på elv 

eller bekk. Nye tiltak som kommer i berøring med vassdraget skal gjennomføres i perioden 1. juni – 15. september og 

i samsvar med forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 

 

8.10 Bevaring kulturmiljø (H570_1) 

Området har kulturminne som ikke er automatisk fredet med hjemmel i Kulturminneloven. Inngrep i grunnen eller 

tiltak og virksomhet som kan ødelegge kulturmiljøet er ikke tillatt. Militære øvelser og bruk av løsammunisjon, tillates 

ikke. 

 

8.11 Bevaring kulturmiljø – del av Pilegrimsleden (H570_2) 

Området har kulturminne som ikke er automatisk fredet med hjemmel i Kulturminneloven. Manøvrering med kjøre-

tøyer på tvers av Pilegrimsleden er tillatt. 

 

8.12 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

Områdene har kulturminner som er automatisk fredet med hjemmel i Kulturminneloven. 

 

Terrenginngrep eller tiltak og virksomhet som kan ødelegge kulturmiljøet er ikke tillatt. Merking av verneområder må 

skje på en skånsom måte og utenfor areal som er fredet. 

 

8.13 Båndlegging etter lov om vassdrag og grunnvann – reguleringsmagasin (H740) 

Tiltak som kommer i berøring med magasinet skal på forhånd avklares med regulant. 

 



Detaljregulering Rødsmoen øvingsområde – reguleringsbestemmelser 9 

8.14 Bestemmelsesområder (#) – kulturminner som søkes frigitt 

Arkeologisk utgraving skal foretas for de automatisk fredete kulturminner ID nr. 244548, 244550, 244551, 244553, 
244554, 238127, 238128, 238129, 238130 og 248954, som er markert som bestemmelsesområde #6, #7, #8, #9, 
#11, #13, #14, #15, #16 og #31 i plankartet. Det skal tas kontakt med Kulturarv i Innlandet fylkeskommune slik at 
omfanget av den arkeologiske granskningen kan fastsettes. 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

PÅTEGNING PÅ REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR 

  

Detaljregulering for Rødsmoen skyte- og øvingsfelt 

  

Vedtatt i Åmot kommunestyre den 14.09.2022, sak nr. 2022/27.  

  

 

  

  

Ole Erik Hørstad 

Ordfører 

------------------------------------------------------------------------------------ 


